
Supermatné, superlesklé
Kuchyne od slovenského výrobcu Decodom si v minulom 
roku našli cestu do mnohých slovenských domácností. Ob-
ľúbené sú hlavne pre ich vysokú variabilitu, nápaditý dizajn 
a kvalitné spracovanie.
Aby udržal krok s požiadavkami zákazníkov, zaradil De-
codom v tomto roku do ponuky nové farby a materiály – 
absolútnym hitom sú supermatné a superlesklé farby. Popri 
originálnom vzhľade je ich hlavnou výhodou vysoká úroveň 
povrchovej úpravy odolná proti poškodeniu. Novinky nájdete 
od februára v predajnej sieti spoločnosti a na jej webovej 
stránke.
www.decodom.sk

... nabáda nová kolekcia čalúneného nábytku Soft – kreslo a pohov-
ka v dvoch veľkostiach. Svojím charakterom sú priam určené na 
príjemné leňošenie. Kolekciu, ktorú vyrába česká rodinná firma 

mminterier, navrhli Radim Babák a Ondřej Tobola z dizaj-
nérskeho ateliéru hipposdesign ovenčeného prestížnymi 
oceneniami (okrem iného Designer roku, Czech Grand 

Design 2009 a Good Design Award, ktorú ude-
ľuje The Chicago Athenaeum Museum 

of Architecture and Design 
v USA). 

Dva elegantné trendy
K výrazným trendom v dnešných interiéroch patria vysoké dvere siaha-
júce až po strop a čisté,elegantné riešenia bez rušivých detailov. Presne 
v tomto duchu sa nesú dvere MASTER, ktoré môžu dosiahnuť impozant-
nú výšku až 3,7 m a vo vyhotovení s bielym lakom pôsobia ako ľadový 
portál. „Dvere MASTER  môžu byť ako klasicky otočné, tak aj vo variante 
na zasúvanie do stavebného puzdra. Zvlášť vyniknú v spojení so skrytou 
zárubňou AKTIVE, ktorá umožňuje, aby tvorili so stenou jednu rovinu,“ 
hovorí pán Petr Paksi, výkonný riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia.
www.jap.sk

Z obývačky  
až na terasu
Dlažby s dekorom dreva už nie sú žiadnou novinkou, nové technológie 
však prinášajú také pokroky, že je na prvý pohľad ťažké rozoznať pravé 
drevo od keramického. K absolútnej špičke patrí kolekcia Woodtale od 
talianskeho výrobcu obkladov a dlažieb Ragno, ktorej precízne prepraco-
vaná kresba, suky a farebné odtiene verne napodobňujú dubové drevo. No-
vinkou v ponuke je vonkajšia dlažba s hrúbkou 2 cm – dlažba so vzhľadom 
dreva tak môže z obývačky plynulo pokračovať napríklad na terasu.

 „Relaxuj, snívaj, 
miluj, načúvaj, 

rozprávaj…“

Dvere MASTER v skrytej zárubni 
AKTIVE, vyrába J.A.P. Slovakia.
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